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Ад на з асноў ных па трэб у пе ра ход ным 

уз рос це —  бу даван не са цы яль ных стасункаў. 

Гэ та зна чыць, пад лет ку важ на ад чуць ся бе 

ў «зграі», ся род роў ных, і кан так та ваць 

з ад на год ка мі. Але ча сам зда ра ец ца так, 

што дзе ці не ма юць сяб роў, не жа да юць 

ні я кіх кан так таў і ўво гу ле не хо чуць 

вы хо дзіць са свай го па коя. Як рас па знаць 

праб ле мы ў ка му ні ка цыі і пе ра маг чы 

іх, рас ка за лі спе цы я ліс ты цэнт ра, 

сяб роў ска га да пад лет каў, «Да вер» — 

псі хо лаг-кан суль тант Свят ла на ПА ЛЯ ШЧУК 

і ка ар ды на тар Ва лян ці на ШУ КАН.

— У пад лет ка вым уз рос це вель мі важ на кан-

так та ваць з ра вес ні ка мі, і псі хо ла гі ка жуць, што 

гэ та не ад' ем ны склад нік раз віц ця. А што ра біць, 

ка лі ад бы ва ец ца на ад ва рот — пад ле так за мы ка-

ец ца ў са бе і не жа дае ні з кім мець ста сун каў? 

Чым гэ та мож на рас тлу ма чыць?

С. П. — Са праў ды та кое зда ра ец ца. І баць кі па чы-

на юць за да ваць пы тан ні: ці ўсё доб ра з пад лет кам, 

бо ён ні ку ды не хо дзіць, у яго ня ма сяб роў, ён ні з кім 

не хо ча кан так та ваць, на ват на дзень на ра джэн ня 

ня ма ка го за пра сіць. Пры бліз ны ўзрост та кіх пад лет-

каў (най час цей гэ та дзяў ча ты) — 12-14 га доў. Пры 

гэ тым дзі ця сцвяр джае, што яму так доб ра. Ра бо та з 

та кім пад лет кам па чы на ец ца з та го, што мы вы свят-

ля ем, ці са праў ды яму кам форт на. За гэ тым «доб ра» 

мо жа ха вац ца псі ха ла гіч ная траў ма, атры ма ная ў 

вы ні ку кан так та ван ня. І мо жа ака зац ца, што та кое 

дзі ця — із гой у кла се, той, з кім з ней кіх пры чын не 

хо чуць мець зно сін, і ён прос та звык ся з гэ тай сі ту а-

цы яй. І «мне так доб ра» азна чае «ня ма ін ша га вый-

сця». Та ды мы пра цу ем у ад ным кі рун ку.

Дру гая гру па — са рам лі выя пад лет кі, якія не ма-

юць ка му ні ка тыў ных на вы каў і не ўме юць уста наў лі-

ваць кан так ты з ра вес ні ка мі. У іх, як пра ві ла, жорст-

кія ін тым ныя ме жы, яны скар дзяц ца на па вы ша ную 

тры вож насць: у мя не па це юць ру кі, мне страш на апы-

нуц ца ў но вай кам па ніі, я не ве даю, пра што га ва-

рыць, я ўвесь час маў чу. Тут раз мо ва ідзе пра не аб-

ход насць раз ві ваць ка му ні ка тыў ныя на вы кі. Пры 

пра віль най ра бо це з та кіх дзя цей по тым атрым лі ва-

юц ца на ват лі да ры.

Трэ цяя гру па дзя цей — тыя, ка му ў та кім ста не 

са праў ды доб ра. У іх ніз кая па трэ ба ў ка му ні ка цы ях. 

Яны жы вуць сва ім унут ра ным све там і пе ра жы ван-

ня мі. Як пра ві ла, гэ та дзе ці, якія шмат чы та юць, час-

та яны за хап ля юц ца фан тас ты кай. І на сы чэн не ка-

му ні ка тыў най па трэ бы ад бы ва ец ца за кошт кан так-

та ван ня з вір ту аль ным ге ро ем. У мя не на кан суль та-

цыі ня даў на быў 11-га до вы хлоп чык. Ён ак тыў на 

вы ву чае мо вы, ця пер вось за ха піў ся кі тай скай. Кан-

так та ван не з ра вес ні ка мі ў яго мі ні маль нае. Уво гу ле 

хлоп чы кі больш ары ен та ва ны на за да чу, а не на ка-

му ні ка цыю.

Трэ ба ска заць, што сён ня са цы я лі за цыя ў пад лет-

каў ад бы ва ец ца кры ху не так, як у ста рэй ша га па ка-

лен ня. Яна пе ра мяс ці ла ся ў ін тэр нэт-пра сто ру, у са-

цы яль ныя сет кі — дзе ці кан так ту юць там. Яны не 

вы хо дзяць на ву лі цу, не гу ля юць у фут бол, як ра ней. 

Ка лі мы вя дзём раз мо ву пра ся рэд не ста тыс тыч на га 

га рад ско га пад лет ка з нар маль най сям'і, то ён у сац-

сет ках ства рае су пол кі, там зна ё міц ца, гу ляе, кан так-

туе. Не ўсе баць кі гэ та ра зу ме юць і ча сам імк нуц ца 

ада браць га джэт, вы піх нуць дзі ця на ву лі цу, дзе ні ко-

га з ра вес ні каў ня ма. Ча сам гэ та і ме тад па ка ран-

ня — ад няць га джэт, ад клю чыць інтэрнэт і ства рыць 

дзі ця ці іза ля цыю. Так ра біць нель га. Вы са дзей ні ча-

е це та му, што ў пад лет ка вы рас це дэ прэ сіў ны фон, 

ства ра е це стрэ са вую сі ту а цыю.

— Як баць кам вы зна чыць, ці ёсць у пад лет ка 

праб ле мы ў ка му ні ка цыі?

С. П. — Знай сці ча ла ве ка з поў най ад сут нас цю 

праб лем у гэ тай сфе ры да во лі цяж ка. Ін шая спра ва, 

што ўсе яны вы ра шаль ныя. Ка лі ж раз мо ва ідзе пра 

тое, каб вы зна чыць, ці не іза ля ва нае дзі ця, то тут 

перш за ўсё баць кам вар та па на зі раць за ім. Да-

стат ко ва за даць прос тыя пы тан ні: з кім ты ся дзіш 

за пар тай у кла се, з кім ты сён ня кан так та ваў. 70 % 

ча су дзі ця пра во дзіць у шко ле — там мо жа не быць 

сяб роў, але па він ны быць та ва ры шы. Што мо жа 

на сця ро жыць баць коў? Ка лі, на прык лад, дзі ця пэў-

ны час хва рэе і яму ня ма ка му па тэ ле фа на ваць (ці 

яно ба іц ца), каб спы таць хат нія за дан ні. Гэ та тры-

вож ны сіг нал. Ка лі ж яно ве дае, у ка го мож на спі-

саць хат няе за дан не ці спы таць, што за да ва лі, гэ та 

нар маль нае дзі ця з ад сут нас цю іс тот ных праб лем 

у ка му ні ка цыі.

Што да ты чыц ца сяб роў скіх ад но сін, то гэ та больш 

скла да нае пы тан не. У су час на га пад лет ка яны не так 

прос та склад ва юц ца, як у нас. Сяб роў ства — доў га-

тэр мі но выя ад но сі ны, якія па тра бу юць 3-5 га доў. Сён-

ня баць кі — прад зю са ры ўлас ных дзя цей. Раз ві ва юць 

іх з 3-5 га доў — вод зяць па гурт ках, спар тыў ных сек-

цы ях, му зыч ных сту ды ях. І ў дзя цей не па спя ва юць 

сфар мі ра вац ца сяб роў скія ад но сі ны, бо ўсе спра бу-

юць роз ныя за ня ткі, на доў га ў ад ным мес цы ма ла хто 

за трым лі ва ец ца. Баць кам у пер шую чар гу важ на, каб 

дзі ця раз ві ва ла свае здоль нас ці. А са цы яль ныя кан-

так ты — па рэшт ка вым прын цы пе. Та му ў дзя цей 

ня ма во пы ту доў га тэр мі но вых ад но сін. Маг чы ма, у 

да лей шым гэ та ада б'ец ца і на сям'і, ка лі та кія лю дзі 

не бу дуць га то вы жыць у шлю бе да ста рас ці: па кан-

так та ва лі і ра зы шлі ся.

Да та го ж су час ныя дзе ці вы хоў ва юц ца як ін ды ві-

ду аль нас ці. Ка лі ста рэй шае па ка лен не бы ло ары ен-

та ва на штось ці ра зам бу да ваць, то су час нае — яр ка 

вы ра жа ныя ін ды ві ду алісты. Ка лі яны збі ра юц ца ра-

зам, гэ та да во лі вы со ка кан ку рэнт нае ася род дзе, та-

му здру жыць іх — скла да ная за да ча на ват для во-

пыт на га пе да го га. На пер шым мес цы ў пад лет каў 

сён ня сям'я (ка лі яна па спя хо вая) і мер ка ван не баць-

коў, на дру гім — ін тэр нэт, дзе мож на знай сці ад каз 

на лю бое пы тан не, і на трэ цім — знач ны да рос лы 

па-за сям' ёй. Гэ та мо жа быць пе да гог, трэ нер, ста-

рэй шы ся бар, да яко га мож на звяр нуц ца па па ра ду. 

І на са мым апош нім мес цы — ра вес ні кі.

— Ка лі баць кі ба чаць, што з кан так та ван нем 

ёсць праб ле мы, як да па маг чы дзі ця ці?

С. П. — Ка лі праб ле мы звя за ны са школь най адап-

та цы яй, у шко ле ёсць псі хо ла гі, і да іх вар та звяр тац-

ца. Та кі спе цы я ліст мае пэў ны ін стру мен та рый, каб 

вы зна чыць ста тус дзі ця ці ў ка лек ты ве, па гля дзець, 

ка му ад да юць пе ра ва гу, а хто іза ля ва ны, хто мог бы 

па сяб ра ваць з та кім хлоп цам ці дзяў чы най. Ён мо жа 

даць рэ ка мен да цыі клас на му кі раў ні ку, баць кам.

Ка лі раз мо ва ідзе пра ней кую ка му ні ка тыў ную 

траў му, то мож на пай сці на ін ды ві ду аль ную кан суль-

та цыю да псі хо ла га і пра пра ца ваць гэ ту праб ле му. 

Ка лі раз мо ва ідзе пра ад сут насць ка му ні ка тыў ных 

на вы каў, то яны на бы ва юц ца і раз ві ва юц ца вы ключ-

на ў гру пе.

В. Ш. — Пры на шым цэнт ры іс ну юць ва лан цёр скі 

клуб і клуб ЮНЭС КА. І ў ма ла дых лю дзей, якія да па-

ма га юць нам у якас ці ва лан цё раў, ёсць на вы кі су мес-

най дзей нас ці і са цы я лі за цыі. Пад лет кі, якія на вед-

ва юць клуб на пра ця гу го да, іс тот на мя ня юц ца. Прый-

шлі з па ру шэн нем ка му ні ка цыі, а ця пер гэ та зу сім 

ін шыя лю дзі. Спа чат ку яны ба я лі ся на ват пе ра сту піць 

па рог. За тое по тым, ка лі ўзні ка юць псі ха ла гіч ныя ці 

ме ды цын скія праб ле мы, тры вож насць на конт служ бы 

ў вой ску, па ступ лен ня, зда чы эк за ме наў, яны ма юць 

маг чы масць аб мяр коў ваць гэ та з на шы мі спе цы я ліс-

та мі, якіх ужо ве да юць. Спе цы я ліс ты цэнт ра, да рэ чы, 

вы сту па юць для іх у ро лі знач ных да рос лых.

С. П. — Доб рая фор ма для раз віц ця ка му ні ка цыі — 

фор ма аду ка цый ных ла ге раў пад час школь ных ка ні-

кул. На прык лад, з мэ тай пад цяг нуць анг лій скую, але 

там доб ра раз ві ва юц ца і ка му ні ка тыў ныя на вы кі. Сён-

ня не ўсе баць кі ад пус цяць дзі ця ў лет ні ла гер на тры 

тыд ні. Та му фор ма аду ка цый ных ла ге раў — пэў ны 

кам пра міс. Днём дзі ця ў ла ге ры, уве ча ры вяр та ец ца 

да баць коў.

— Ка лі не вы ра шаць праб ле мы ў ка му ні ка цыі, 

яны мо гуць са мі прай сці з уз рос там?

С. П. — Тут скла да на праг на за ваць. Гэ та не пра-

сту да, якая пра хо дзіць са ма. Ка лі ча ла век не мае 

ка му ні ка тыў ных на вы каў, то яму ня ма чым ка рыс тац-

ца. Маг чы ма, та кі ча ла век не як і вы плы ве, а маг чы ма, 

па то не. Цал кам іма вер на, што ён прый дзе на ра бо ту, 

там бу дзе вель мі пры яз ны ка лек тыў і на вы кі ра за-

ўюц ца. А маг чы ма, і не, і мес ца пра цы да вя дзец ца 

мя няць.

— А ка лі та кі ча ла век вы бе ра пра фе сію, звя за-

ную з па ста ян ным кан так та ван нем?

С. П. — Ча сам пра фе сія мо жа спры яць раз віц цю 

пэў ных на вы каў. Але ка лі пры ніз кім ка му ні ка тыў-

ным па каз чы ку ма ла ды ча ла век вы бі рае пра фе сію 

ў сфе ры «ча ла век — ча ла век», гэ та бу дзе вы клі-

каць моц нае эма цы я наль нае вы га ран не. Пры хо дзя-

чы да до му, ён бу дзе ад чу ваць ся бе абяс то ча ным. 

І яму ўсё ж лепш вы бі раць за ня так па прын цы пе 

«ча ла век — тэх ні ка». Гэ та важ на ўліч ваць. Да 

таго ж трэба па мя таць, што раз ві ваць ка му ні ка тыў-

ныя на вы кі па жа да на да пэў на га ўзрос ту — 

25-30 га доў. Пас ля 30 псі хі ка ста но віц ца ры гід ная, 

у нас ужо сфар мі ра ва на све та по гляд ная пля цоў ка, 

і нам скла да на мя няц ца.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

ЧУ ЖЫ СЯ РОД СВА ІХ
Ча му ў пад лет каў уз ні ка юць праб ле мы ў ка му ні ка цыі?

«Трэ ба ска заць, што сён ня са цы я лі за цыя 
ў пад лет каў ад бы ва ец ца кры ху не так, 
як у ста рэй ша га па ка лен ня. 
Яна пе ра мяс ці ла ся ў ін тэр нэт-пра сто ру, 
у са цы яль ныя сет кі — дзе ці кан так ту юць там». 

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

У чар зе да ста ма то ла га раз мо вы, як і вар-

та ча каць, пра ба лю чае: адзін рас каз вае, 

як за мест хво ра га зу ба вы рва лі зда ро вы, 

дру гі — як па кі ну лі ко рань, трэ ці — як яго 
не ўзя ла «за ма роз ка»...

Ад на жан чы на ўсё гэ та слу ха ла ды ці ха... усмі-
ха ла ся.

— Со рам на з чу жых бед смя яц ца, — ска заў ёй 
нех та з «па цяр пе лых».

— А я і не смя ю ся, не! — як не па ба жы ла ся тая 

ве ся лу ха. — У мя не прос та рот не за кры ва ец ца... 

Пра тэ зы не так па ста ві лі... Яшчэ во раз пры еха ла. 

Мо жа, па пра вяць?

...Не ўза ба ве — па чар зе — тая жан чы на зай-

шла ў ка бі нет і до сыць хут ка вяр ну ла ся. Што важ-

на — ужо без усмеш кі. Ска за ла:

— Люд цы, ні чо га не бой це ся! Абы чэ рап і гро-

шы... Зро бяць вам зу бы, якія за хо ча це!

Пас ля гэ тых слоў чар га па ве ся ле ла і па спа кай-

не ла, смя лей ста ла за хо дзіць да док та ра, за но-

сіць, пра бач це, свае ча ра пы.

С. Атрох ава, в. Се лі шча, Слуц кі ра ён.

...У двух па вяр хо вы бу ды-

нак, што ў цэнт ры на ша га 

мяс тэч ка Ра за нцы, кож ную 

ра ні цу сця ка юц ца га ман кія 

ру чай кі. Гэ та дзе ці з'яз джа-

юц ца ў шко лу, у дом, дзе 

кож на га лю бяць, па ва жа-

юць і цэ няць, дзе ву чаць 

быць шчас лі вы мі і па спя хо-

вы мі, дзе на стаў ні кі, вуч ні, 

баць кі за хоп ле ны агуль ны-

мі ідэ я мі і ма ра мі.

Ства рыць па доб ную ат мас-

фе ру па сі лах, вя до ма ж, не кож-

на му.

Мне па шчас ці ла пра ца ваць 

у ка лек ты ве, якім кі руе ма ла ды 

ды рэк тар Ар цём Ва лер' е віч Бар-

та шэ віч. Гля джу на яго і ча сам 

не ра зу мею, як ён па спя вае пра-

во дзіць уро кі і што дзён ныя сек-

цыі, па ся джэн ні, пед са ве ты, 

рых та ваць дзя цей да ўдзе лу ў 

спар тыў ных спа бор ніц твах, кож-

на га вы слу хоў ваць і неш та ра-

іць, а га лоў нае — заў сё ды быць 

доб ра зыч лі вым, ад кры тым да 

зно сін...

На коль кі ве даю, пы тан не аб 

вы ба ры пра фе сіі пе рад на шым 

Ар цё мам Ва лер' е ві чам не ста я-

ла. Ён, як рас каз ваў, змал ку ха-

дзіў у спар тыў ную за лу — гля-

дзеў, як пра во дзіць за ня ткі яго-

ны баць ка, ха цеў стаць па доб-

ным.

А та му пас ля шко лы па сту-

піў у пе ду ні вер сі тэт, дзе ву чы-

лі, да рэ чы, не толь кі ду маць і 

кар пат лі ва пра ца ваць, але і ра-

зу мець дзя цей, у кож ным ба-

чыць асо бу.

Пас ля раз мер ка ван ня сту-

дэнт Бар та шэ віч тра піў у род-

ны Мсці слаў скі ра ён. З 2010 

го да ён вы кла дае тут фі зіч ную 

куль ту ру і зда роўе, вя дзе сек-

цыі і што дзён ныя трэ ні роў кі з 

вуч ня мі, якія, што важ на, ба-

чаць у ма ла дым на стаў ні ку 

яшчэ і сяб ра. Дас ка на ла ва ло-

да ю чы сва ім прад ме там, Ар-

цём Ва лер' е віч вы хоў вае ў дзе-

цях па ва гу і лю боў да спор ту, 

да зда ро ва га ла ду жыц ця. 

У вы ні ку на ша ганд боль ная ка-

ман да ўжо пяць га доў за пар 

пе ра ма гае ў спа бор ніц твах 

роз ных уз роў няў. На ват на рэс-

пуб лі кан скіх ужо доб ра ве да-

юць, што на Мсці слаў шчы не ў 

аг ра га рад ку Ра за нцы ёсць 

шко ла, дзе 80 пра цэн таў вуч-

няў зай ма ец ца ў роз ных спар-

тыў ных сек цы ях, дзе рых ту юць 

бу ду чых чэм пі ё наў пад за клі-

кам «Па куль мы ра зам — мы 

не пе ра мож ныя!»

...За 10 га доў плён най пра-

цы на ша му ды рэк та ру не раз 

пры свой ва лі зван ні «Най леп-

шы па пра фе сіі», «Ча ла век го-

да». І на пы тан не аб сак рэ тах 

пос пе ху ён ад каз ваў та ды, што 

ў ра бо це яму вель мі да па ма гае 

дэ ма кра тыч ны стыль кі ра ван-

ня, да вер ка лег і, вя до ма ж, 

лю боў да дзя цей, да спра вы. 

«Мая шко ла, — ка жа Ар цём 

Ва лер' е віч, — гэ та мая сям'я, 

якую нель га не лю біць, з якой 

нель га не пе ра ма гаць і не 

адоль ваць цяж кас ці».

Та ма ра Ерасценка,

на стаў ні ца 

бе ла рус кай мо вы 

і лі та ра ту ры,

Мсці слаў скі ра ён.

Пас ля вай ны на ша, на жаль, 

ня поў ная сям'я (та та за гі нуў 

на фрон це, а ма лень кая 

сяст рыч ка па мер ла ў бе жан цах) 

вяр ну ла ся ў род ны да шчэн ту 

раз бу ра ны Ві цебск, па ся лі ла ся 

ў цес ным па кой чы ку ба ра ка. 

З ча сам ма ма ўлад ка ва ла ся на 

ра бо ту, я ста ла ха дзіць у шко лу, 

а на ўсё ле та (ні я кіх пі я нер скіх 

ла ге раў яшчэ 

не бы ло) ез дзіць да ба бу лі Ка ці 

ў вёс ку Гра да. Там усе раз маў ля лі 

па-бе ла рус ку, а як спя ва лі...

У лу зе, за на шай хат кай, пад ста рой 

са мот най вяр бой бы ла вя лі кая са жал ка. 

Мы з ба бу ляй там пра лі бя ліз ну. І та ды 

над усёй ва ко лі цай плыў пры го жы ба бу-

лін го лас: «А ў по лі вяр ба, пад вяр бой 

ва да. Там ха дзі ла, там гу ля ла дзеў ка 

ма ла да».

Я ду ма ла, што гэ та ж я, тая дзеў ка! 

І гэ та мне ха дзіць і гу ляць тут заў сё ды.

Ча ла век мяр куе, а бог раз мяр коў вае: 

вяр нуў ся з вай ны мой дзядзь ка (род ны 

брат та ты), улад ка ваў ся на ра бо ту ў Кіе-

ве і за браў маю ба бу лю да ся бе. Як жа 

я та ды га ра ва ла! Пом ню, на ву лі цы кі да-

ла ся ледзь не да кож най хоць не чым 

па доб най жан чы ны і по тым, рас ча ра ва-

ная, ад сту па ла: «Гэ та не ба бу ля... Не 

яна... Не мая...»

У шко ле, дзе я ву чы ла ся, бы ла доб-

рая біб лі я тэ ка. Я з за хап лен нем чы та ла 

там «Мі кол ку-па ра во за» Мі ха ся Лынь-

ко ва, «Лю сю-да ра гу сю» Кузь мы Чор на-

га, «У кра і не рай скай птуш кі» і «Ча ла век 

ідзе» Ян кі Маў ра... А бы лі ж яшчэ Ян ка 

Ку па ла, Якуб Ко лас... Усіх лю бі мых пісь-

мен ні каў, якія раз маў ля лі са мной на 

род най мо ве, на зваць не маг чы ма!

Але ж пас ля шко лы я па сту пі ла ў пед-

інс ты тут, дзе ўсе прад ме ты вы кла да лі ся 

па-рус ку, дзе зноў жа па-рус ку ўсе раз-

маў ля лі, і, як мно гія, як амаль усе, ста ла 

жыць па вод ле пры маў кі: «Як улез у ва-

ра ны, то і кра кай, як яны». Рус ка моў ных 

сту дэн таў бы ла пе ра важ ная боль шасць 

на ват у лі та ра тур ным аб' яд нан ні, ку ды я 

ад ра зу ж ста ла ха дзіць.

...Пра цу ю чы ў Глы боц кай шко ле № 3, 

я з ці ка вас цю і шчы рай па ва гай ста ві ла-

ся да на шых бе ла рус кіх мо ва ве даў, да 

(свет лай па мя ці!) ды рэк та ра шко лы Ві та-

ля Ры го ра ві ча Га ра но ві ча, які па-бе ла-

рус ку пі саў вер шы, дру ка ваў ся ў на шай 

ра ён най га зе це. Бы лі і ёсць там ін шыя 

аў та ры — Ган на Зін ке віч, Алег Са лтук, 

Ма рыя Ба ра вік, Ула дзі мір Са ву ліч, Алесь 

Жы гу ноў...

Я ж аса біс та вель мі доў га і ду ма ла, і 

пі са ла па-рус ку, па куль ад ной чы не спы-

та ла ся бе: «А ча му? Я што — не бе ла-

рус ка? Лю дзі — на ват за меж ні кі — вы-

ву ча юць на шу мо ву з ну ля, а я, вы хо-

дзіць, не ма гу яе ўспом ніць?»

Вось так, па сту по ва, пад уплы вам 

жур на ліс таў з на шай ра ён кі, «Звяз ды», 

ча со пі са «Во жык» я вяр ну ла ся да бе ла-

рус кай: з ра дас цю чы таю на ёй, пі шу, не 

ма гу па куль па хва ліц ца тым, што доб ра 

ве даю, але ж сло вы да мя не ад не куль 

пры хо дзяць...

Мо жа, ад той вяр бы, дзе мы з ба бу-

ляй пра лі бя ліз ну?

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

У Пят ро ві чы 19 снеж ня ўвар-

ва лі ся кар ні кі. Мой дзя ду ля Іван 

і жан чы на з ма лень кім дзі цем 

сха ва лі ся ў на шым два ры, у 

зям лян цы.

Гіт ле раў цы пра шы лі яе з аў-

та ма таў, а по тым кі ну лі гра на ту. 

Дзед Іван за гі нуў.

А ў гэ ты ж час у на ва кол лі 

ўжо га рэ лі ін шыя вёс кі, нем цы 

за бі ва лі лю дзей: 42 ча ла ве кі ў 

Ра ко ві чах, 16 — у Мі хай лаў цы, 

14 — у Яз ві не, 7 — у на шых Пят-

ро ві чах, 26 — у Се лі шчы.

Свед кі рас каз ва лі, як лю дзі 

ад туль уця ка лі ў лес і ма лых 

сяст ры чак адзін з нем цаў пра-

пус ціў, а вось дру гі ска рыс таў-

ся за мін кай: на лап ці ку ў ма лой 

раз вя за ла ся або ра, яна пры пы-

ні ла ся, каб за шморг нуць, і за-

гі ну ла — ра зам з сяст рыч кай. 

У вёс цы Ра ко ві чы кар ні кі згвал-

та ва лі шас нац ца ці га до вую 

дзяў чы ну, кі ну лі яе ў хлеў і пад-

па лі лі.

На заўт ра ў на шы Пят ро ві чы 

ўвар ва лі ся ня мец кія тан кі. Іх бы-

ло шмат. Яны кры шы лі пла ты, 

адзін — уткнуў ся ў су сед скую 

ха ту. Нем цы ака па лі ся ў на шай 

вёс цы на шэсць ме ся цаў, ста лі 

ў ёй гас па да рыць, гвал та ва лі 

жан чын і дзяў чат, вы га ня лі ў бе-

жан цы. Я з ма май і яшчэ 20 ча-

ла век з на ша га ро ду апы ну лі ся 

ў Аза рыц кім канц ла ге ры. Там 

на веч на за ста лі ся мая цёт ка 

Про ся, дзядзь ка Мі хал і яго сы-

нок. Не вяр нуў ся з фрон ту і 

дзядзь ка Да ра фей... Мая вёс ка 

пе ра жы ла страх і го лад, але ад-

ра дзі ла ся.

А баі пад Па ры ча мі ў снеж ні 

1943 го да ўвай шлі ў гіс то рыю. 

Ка ман ду ю чы 65-й ар міі 

П. І. Ба таў пі саў пра іх так: «На 

вай не ня рэд кія дні і на ват ме ся-

цы схва так з во ра гам, якія па 

сва ім зна чэн ні раў на цэн ныя 

ўзяц цю буй ных га ра доў. Не гру-

ко чуць са лю ты ў го нар пе ра мо гі, 

але вой скі пра яў ля юць не менш, 

а ін шы раз і больш за ця тас ці, 

ад ва гі, муж нас ці, са ма ах вяр нас-

ці і май стэр ства. Да лі ку та кіх 

нель га не ад нес ці сне жань скую 

аба ро ну пад Па ры ча мі».

Аляк сей Ру сі но віч,

в. Пят ро ві чы, 

Свет ла гор скі ра ён.

Свой по глядСвой по гляд

СЛА ВУ ТЫЯ 
БОЛЬШ НЕ СЛА ВУ ТЫЯ?

Здаў на куп ляю ў кні гар нях ад рыў ны ка лян дар «Род ны 

край» — вы дан не, ба га тае на звест кі пра юбі лей ныя да-

ты, пра куль тур ныя і гра мад скія па дзеі. Ча сам, праў да, 

з прык ры мі па мыл ка мі... Але ж гэ та, ду ма ла, у ра ней-

шыя га ды.

На вя лі кі жаль, не па ра да ваў ка лян дар і сё ле та. Не бу ду 

за ся родж ваць ува гу на ад сут нас ці ў ім звест ак пра му зы кан таў 

і мас та коў: гэ та, як той ка заў, не мая па ра фія. Але пісь мен ні кі... 

Ні згад кі ў вы дан ні пра 100-год дзе з дня на ра джэн ня Анд рэя 

Ма ка ён ка, Але ся Аста пен кі, Пят ра Пры ходзь кі, Ар ка дзя Мар-

ці но ві ча, Аляк сея Кар пю ка... Ні сло ва пра 180-год дзе — Аль-

гер да Абу хо ві ча, Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча, 130-год дзе — Він цу-

ка Ад важ на га, Ка зі мі ра Сва я ка, 110-год дзе — Ла ры сы Ге ні юш, 

юбі леі Броў кі, Глеб кі, Скры га на...

Спіс мо жа быць вель мі вя лі кі. І гэ та пры тым, што сё лет ні 

2020-ы зноў пра хо дзіць пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы, і та му 

ў вы дан ні, як па зна ча на ва ўступ ным сло ве, абя ца ла ся шмат 

ці ка вай ін фар ма цыі пра на шы га ра ды, вёс кі, рэ кі, азё ры, «а 

так са ма пра сла ву тых лю дзей Бе ла ру сі». У іх шэ ра гі з пісь мен-

ні каў тра пі лі хі ба на род ныя Іван На ву мен ка і Ры гор Ба ра ду лін, 

а так са ма Ула дзі мір Ка рат ке віч, Аляк сей Ду да раў, Та і са Бон-

дар, Алесь Паль чэў скі, Аляк сей Кор шак.

За тое ў ка лен да ры па зна ча ны амаль усе су свет ныя свя ты: 

дзень па ца лун ка, сме ху, аў тар ска га пра ва, юве лі ра, пад трым-

кі ах вяр зла чын стваў... Па трэб ныя звест кі? Маг чы ма, але ж 

ка лян дар мае наз ву «Род ны край». Дык ча му ін фар ма цыя пра 

яго па він на быць мі ні маль ная?

Ду маю, што гэ та пы тан не ці ка віць не толь кі мя не.

А. У. Ша мя кі на,

г. Мінск.

Смех сме хамСмех сме хам

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

ШКО ЛА, ДЗЕ РЫХ ТУ ЮЦЬ ЧЭМ ПІ Ё НАЎ

Свя тыСвя ты

«ЛЮ ДЗІ ВЫ ВУ ЧА ЮЦЬ НА ШУ МО ВУ, 
А Я ШТО — НЕ МА ГУ ЯЕ ЎСПОМ НІЦЬ?»

Бы ла вай наБы ла вай на

«Мая вёс ка пе ра жы ла страх 
і го лад, але ад ра дзі ла ся»

...Ліс та пад 1943-га. На шу вёс ку Пят ро ві чы, та ды 

Па рыц ка га ра ё на, ад бі лі ў во ра га, мы су стра ка лі 

вы зва лі це ляў, кры ча лі: «На шы прый шлі! На шы!..», 

ца ла ва лі і аб ды ма лі сал дат, а тыя гна лі во ра га да лей.

Мы з ма май пра во дзі лі на фронт та ту. Ра зам з ім 

пры зы ва лі ін шых вяс коў цаў. Жан чы ны і дзе ці пла ка лі, 

тыя, хто сы хо дзіў, спра ба ва лі су ця шаць. «Па го нім нем цаў 

аж да са май Аме ры кі!» — кры чаў, пом ню, Клім Ру сі но віч.

Не ве даў, бед ны, што за гі не, як, да рэ чы, і дзя сят кі на шых 

вяс коў цаў. Пры чым не толь кі на фран тах.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

«Зро бяць вам зу бы...»


